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Ha a gazdi lefekszik, Roni azonnal a hasára mászik

Kustánczi Lia 
négylábú edzõpartnere

Kustánczi Liának védjegye a 
tökéletes alakja, ezért igyek
szik magát jó formában tar
tani. – Hetente háromszor 
járok aerobikórára, és ha idõm 
engedi, akkor kardiózok is. 
A súlyzózás nem a kedven
cem, de a torna kikapcsolja 
az agyamat – magyarázta Lia, 
akinek nem esik nehezére az 
edzés. – Nagyon szeretek enni, 
ezt azonban kompenzálnom 
kell. Fiatalabb sem leszek, a 
kötõszövetek gyengülnek, ez 
mindenkire igaz. Ha valaki
nek nincs ideje rendszeresen 
edzõterembe járni, annak azt 
ajánlom, hogy hetente kétszer 
tornázzon otthon – javasolta a 
csinos lány, aki az edzés idejé
re sem hagyja otthon kutyusát.

– Roni nagyon nyugodt, min
denhol jól érzi magát, csak 

ott legyek mellette. Néha még 
aerobikra is elviszem magam
mal, nyugodtan fekszik a tás
kájában, és onnan figyel. Ha 
lefekszem, azonnal a hasamra 

mászik. Otthon így nézzük a 
tévét, az edzõteremben meg 
így csinálom a felüléseket. 
Fontos neki az érintkezés!
 Szabó Dóra

Kustánczi Lia hetente 
többször is edz, hogy 
formában tartsa magát. 
Roni, a kiskutya ilyen-
kor elkíséri a modellt az 
edzõterembe. Az apró 
négylábú nem zavartatja 
magát, ha gazdija lefek-
szik, õ azonnal a hasá-
ra mászik. Liának olykor 
ebbel a hasán kell felülé-
seket végezni.

Kustánczi Lia és edzõtársa, Roni

Somogyi Gábor: Súlyos szakemberhiánnyal küzdünk

Riasztó helyzetben az idõsgondozás

– Az elmúlt hatnyolc év pénz
megvonásai következtében felél
tük a tartalékainkat – magyaráz
ta az ország legnagyobb, állami 
tulajdonú idõsek otthonának 
vezetõje. – Elfogytak a búto
rok, eszközök, kevés a kórhá
zi ágy, ápolási eszköz, melyek 
beszerzése intézményi feladat. 
Ráadásul mint intézmény ener
gianagyfelhasználónak számí
tunk, ezért újabb adóval sújtot
tak minket. Szintén új szabály, 

hogy csak olyan idõs embert 
vehetünk föl, aki legalább négy
órás gondozást, ápolást igényel. 
Gyakorlatilag kórházi szintû 
feladatokat látunk el, viszont 
sokkal kevesebb pénzt kapunk, 
mint egy kórház. Ráadásul egy 
kórházban cserélõdnek a bete
gek, itt pedig nem, így nehéz 
a személyzetnek napról napra 
megújulni. Könnyen kiég, bele
fásul, aki ezt a hivatást választ
ja, ráadásul meg sincs becsülve. 

Egy tíz éve dolgozó, szakképzett 
szociális ápoló bruttó százhúsz
ezer forintot visz haza. Ez szak
emberhiányt okoz. Sajnos gyak
ran a hozzátartozók sem állnak 
megfelelõen a helyzethez, nem 
hajlandók támogatni az idõs hoz
zátartozót, aki gyakorta a lakását 
hagyta a családjára. – mondta 
el Somogyi Gábor, aki szerint a 
szakmabeliek is hibásak abban, 
hogy nem érvényesítik jól az 
érdekeiket. Bodnár Erika 

Társadalmunk öregszik, egyre több idõs ember jut egy fiatalra, ezért az idõsgondozás 
mind égetõbb probléma hazánkban. Akik nem tudják otthon, családon belül megoldani, 
idõsgondozó intézményekhez fordulnak. Ezeknek az intézményeknek egyre nehezebb 
a sorsuk, az elmúlt idõszakban ugyanis több rájuk vonatkozó törvényt módosítottak, 
ami rosszul érintette õket. Somogyi Gábor idõsotthon-vezetõvel beszélgettünk.

50-es diéta
Egyre népszerûbb az 50 kilométe
res diéta. Alapszabály, hogy csak 
olyan táplálékot szabad fogyaszta
ni, amely a lakóhelyünktõl maxi
mum 50 kmre termett, készült.

A módszerrel nemcsak az 
egészségünknek teszünk jót, de a 
kistermelõknek is, sõt a környezet
nek is, hiszen nincs szükség több 
ezer kilométeres utaztatásra, tartó
sításra. Piacra kell járni, elbeszél
getni az eladóval, hogy honnan 
származik a portékája, és bizonyos 
ételekrõl le kell mondani. Nincs 
több téli eper és görögdinnye. A 
magyar zöldség és gyümölcskí
nálat széles, jó minõségû és vita
minban gazdag. Az egészségünk 
pedig megér annyit, hogy ne a 
tökéletes külsejû, laboratóriumi 
körülmények között érlelt almát 
válasszuk, hanem a talán kicsit 
foltos, szabálytalan, de finom és 
magyar gyümölcsöt. szabó

Rosszul érintette az idõsotthonokat az új szabályozás
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